
ADINKRA 
symbole z Ghany (cz. 4)

       WAWA ABA                    HWEMUDUA          NSOROMMA      AKOKO NAN
    „nasiono wawa”                         "kij pomiaru"         "dziecko nieba"                    "noga kury"

   Symbol wytrzymałości,                    Symbol perfekcji i kontroli jakości.         Symbol opieki bożej. Bóg czuwa         Symbol troski i dyscypliny.
 siły i wytrwałości. Nasiona                Nie poprzestawaj na mierności lecz             nad ludźmi w każdej chwili,           "Kura stąpa po pisklętach, ale
drzewa wawa są bardzo twarde.            dąż do najwyższych standardów                dlatego człowiek powinien          ich nie zabija". Wychowuj dzieci
 Trudności są nieuniknione                      zarówno w pracy jak i życiu                      powierzyć mu swe życie.                bez rozpieszczania, stosuj 
  trzeba stawić im czoła.                            osobistym. Bądź wzorem!                          Bóg-Ojciec jest obok.                  w swoim życiu dyscyplinę.

 ESE NE TEKEREMA             EBAN                                OHENE TUO                  PEMPAMSIE
       „zęby i język"                         "ogrodzenie"                   "pistolet króla"                  "uszyj i miej"

    Symbol niezależności                         Symbol bezpieczeństwa                          Symbol obrony i ochrony               Symbol gotowości, niezłomności 
 i przyjaźni. "Zęby i język               miłości i ochrony. Dom otoczony                    Znak przedstawia broń                  i ostrożności. Nieszczęście może 
 czasem walczą (ze sobą)"            płotem zabezpiecza rodzinę, oddziela         władcy. Zachęca do wspierania                zdarzyć się w każdej chwili.
  Mężczyzna i kobieta się              od świata niebezpieczeństw. Miłość            i ochrony władzy, autorytetów       Bądź przygotowany, planuj działania
   dopełniają w związku.       też daje takie schronienie!                    oraz narodowej suwerenności.       zapewnij sobie środki na przyszłość.

 
    TAMFO BEBRE              AKOMA NTOASO                   DAME DAME               NKONSONKONSON   
 "wróg będzie cierpieć"            "połączone serca"                  "gra dame"                     "ogniwa łańcucha"

 Symbol złej woli i zazdrości.             Symbol zrozumienia i zgody.                  Symbol pomysłowości oraz          Symbol jedności i relacji
Znak przypomina miskę, której            Aby ludzie mogli ze sobą                 inteligencji. Nawiązuje do planszy          ludzkich. "Jesteśmy połączeni jak
nie da się zanurzyć. Wrogowie             współpracować muszą się                   gry wymagającej koncentracji.               ogniwa łańcucha". Przodkowie 
Akan daremnie walczą, bo                      nawzajem rozumieć i być             Ćwicz umysł, by podejmować                 łączą z przeszłością, a wszyscy
nie są w stanie ich zwyciężyć.              otwarci na inne zdanie.                                 właściwe decyzje!                  razem mamy ogromną siłę.

 
         SUNSUM       KINTINKANTAN                       ANI BERE     OHENE ANIWA
           "dusza"                        "pęknięta arogancja"         "kiedy oczy"                    "oczy króla"

 Symbol duchowości. Dziecko                Symbol ekstrawagancji                Symbol cierpliwości i samokontroli.          Symbol czujności. "Król ma  
   przed narodzinami dostaje               i arogancji. Przestrzega przed            "Nawet kiedy oczy są czerwone, nie tylko dwoje oczu, ale widzi
od Boga sunsum - część jego            sprzeciwianiem się autorytetom.               iskrzą płomieniami" Czerwony            wszędzie". Jego podwładni są 
  duszy istniejącej na wieki.            Bez względu na bogactwo i wiedzę         to kolor gniewu i żalu. W trudnych             oczami czuwającymi nad  
   Dbaj o rozwój duchowy.                      bądź skromny i pokorny.     sytuacjach zachowaj spokój.               wszystkim - nic się nie ukryje.

(c) opracowanie: Anna Olej-Kobus,  www.AfrykAnka.pl - blog nie tylko o Afryce   
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